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fakultetsnämndens organisation 2018-2020 

 

Områdesnämnd tillika Fakultetsnämnd 

Dekanus tillika vicerektor utsedd av rektor på förslag av området 
Prodekanus utsedd av rektor på förslag av området 
Fyra sektionsdekaner utsedda genom val inom området 
Grundutbildningsberedningens ordförande utsedd genom val inom området 
Åtta lärare utsedda genom val inom området 
Tre studentrepresentanter utsedda av Studentkåren 
(Totalt 18 ledamöter och 8 suppleanter) 

 

BEREDNINGAR 

Arbetsutskott (AU): Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, GB:s ordförande, en 
student 

Fyra sektionsberedningar (SB): Sektionsdekanus beslutar om sammansättning och 
ledamöter i samråd med institutionerna 

Grundutbildningsberedningen (GB): Ordförande, två lärarrepresentanter per sektion 
(förutom ma-fys sektionen som har tre) inklusive vice ordförande, ordförande för 
Lärarutbildningsberedningen, en gruppsuppleant per sektion, tre studenter med en 
gruppsuppleant 

Lärarutbildningsberedningen (tidigare Lärarutbildningsutskottet, LUS): Ordförande, 
fem representanter för ämnesinstitutionerna (en per sektion förutom ma-fys som har två 
representanter) med personlig suppleant, två representanter från MND med personlig 
suppleant, två verksamhetsföreträdare, två studenter 

Docentberedningen: Ordförande, en lärarrepresentant med personlig suppleant per sektion, 
en student 

Fyra lärarförslagsnämnder (LFN): Sektionsdekan (ordförande), tre lärarrepresentanter (i 
normalfallet är sektionens vice ordförande ledamot i nämnden och dess vice ordförande), fyra 
suppleanter, två studenter med suppleanter 

Befordringsnämnden (BFN): Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, en student 

Forskarutbildningsberedningen (FB): Ordförande, två lärarrepresentanter per sektion 
(inklusive ordförande) med en gruppsuppleant, en forskarstuderande med en suppleant per 
sektion 

Stipendieberedningen: Ordförande, en lärarrepresentant per sektion (inklusive ordförande) 
med en personlig suppleant per sektion, en student per sektion 
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Samverkansberedningen: Ordförande, två representanter per sektion (inklusive ordförande i 
Info-gruppen), en student 

Info-gruppen: Ordförande, två representanter per sektion, en student 

 

Samtliga ledamöter i respektive beredning/nämnd, med undantag av sektionsberedningarna, 
utses av områdesnämnden för tiden till och med 2020-12-31. Arbetsutskottet jämte de olika 
beredningarna är endast beredningsorgan och har således ingen beslutanderätt. 
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Beredningarnas arbetsuppgifter 

Arbetsutskottet (AU) 
Bereder bland annat samtliga ärenden till områdesnämndens sammanträden. Enligt områdets 
delegationsordning får dekanus, på delegation, fatta vissa beslut efter hörande av AU.  
Sammansättning: Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, 
Grundutbildningsberedningens (GB:s) ordförande och en student (utses av kåren). 
Om sektionsdekan är förhindrad att delta i möte kan viceordförande för sektionen ersätta vid 
aktuellt möte. Om GB:s ordförande är förhindrad att delta i möte kan viceordförande för GB 
ersätta vid aktuellt möte. Om studeranderepresentanten är förhindrad att delta i möte kan en 
suppleant, som utses av kåren, ersätta vid aktuellt möte. Kanslichefen deltar i AU:s möten 
och övriga i kansliet är välkomna att delta.  
 
Fyra sektionsberedningar (SB) 
Beredningarna behandlar frågor som är gemensamma för sektionens institutioner, t ex frågor 
rörande utbildning på grundnivå och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, ekonomi, 
lokaler eller andra sektionsinterna frågor. Beredningen diskuterar ärenden som ska behandlas 
av områdesnämnden. Sektionsberedningarna sammanträder ca en vecka efter AU och ca en 
vecka före områdesnämnden. Sektionsberedningarna har ingen beslutanderätt. 
Sammansättning: Sektionsdekanus beslutar om sammansättning och ledamöter i samråd med 
institutionerna. Prefekt/föreståndare ska ingå, även en studierektor från varje institution bör 
ingå. Sektionens dekanus och vice ordförande är självskrivna representanter, liksom 
sektionens ledamöter och suppleanter i områdesnämnden. Två studeranderepresentanter 
(utses av kåren). 
 
Grundutbildningsberedningen (GB) 
Beredningens uppdrag är att verka för planering och prioritering samt kvalitetssäkring av 
områdets utbildningar på grundnivå och avancerad nivå och för samordning mellan dessa. 
Den ska initiera diskussion om utbildningsfrågor och lägga förslag till områdesnämnden. 
Beredningen ska följa upp verksamheten med avseende på såväl kvalitet som kvantitet och 
behandla förslag till nya och reviderade kursplaner och utbildningsplaner. Beredningen 
fungerar också som informationskanal till institutionerna och arrangerar studierektorsmöten. 
Sammansättning: Ordförande, vice ordförande, ordförande för Lärarutbildningsberedningen, 
två lärarrepresentanter och en gruppsuppleant per sektion, utom för ma-fys som har tre 
representanter och en gruppsuppleant. Vice ordförande räknas som en av de nio 
lärarrepresentanterna. Tre studentrepresentanter med en gruppsuppleant (utses av kåren). 
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Ordförande och vice ordförande är valda av de röstberättigade inom området. 
Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentanter och suppleant för sina respektive 
sektioner. 
 
Lärarutbildningsberedningen (tidigare Lärarutbildningsutskottet, LUS) 
Lärarutbildningsberedningens huvudsakliga uppgift är att initiera och bereda 
lärarutbildningsfrågor inom området, samt vara rådgivande till Grundutbildningsberedningen 
(GB) i dessa frågor. En viktig arbetsuppgift för beredningen är att på uppdrag av GB granska 
alla kursplaner som kan ingå i lärarutbildningen eller i fortbildningen av verksamma lärare. 
Sammansättning: Ordförande (utses av dekanus), fem representanter för ämnesinstitutionerna 
(en per sektion förutom ma-fys som har två representanter) med varsin personlig suppleant, 
två representanter från MND med personlig suppleant, två verksamhetsföreträdare 
(kommunrepresentanter utses av Storsthlm i samråd med Lärarutbildningsberedningens 
ordförande), två studentrepresentanter (utses av kåren). Ordförande har en självskriven plats i 
GB. Sektionsdekanerna lämnar förslag på sina respektive sektioners representanter.  
 
 
Docentberedningen 
Efter avlagd doktorsexamen och efter att man uppnått klart högre dokumenterad vetenskaplig 
och pedagogisk skicklighet än den som krävs för doktorsgraden, kan forskare ansöka om att 
bli antagen som docent. Efter sakkunniggranskning och docentföreläsning behandlas och 
bedöms ärendet, efter föredragning av en av docentberedningens ledamöter/suppleanter. Om 
beredningen är enig och förslaget är att sökande antas, tas beslut av dekanus. 
Sammansättning: Ordförande (utses av dekanus), en lärarrepresentant med personlig 
suppleant per sektion. En studentrepresentant (utses av kåren). Om studeranderepresentanten 
är förhindrad att delta i möte kan en suppleant, som utses av kåren, ersätta vid aktuellt möte. 
Sektionsdekanerna lämnar förslag på lärarrepresentant och suppleant för sina respektive 
sektioner. 
 
Fyra lärarförslagsnämnder (LFN) 
Respektive nämnd bereder läraranställningsärenden inom respektive sektion. Inför 
anställning av biträdande lektorer och tillsvidareanställning som universitetslektor och 
professor anordnar nämnden i samråd med sakkunniga i ärendet provföreläsningar och 
intervjuer med inbjudna kandidater. I normalfallet ska de sakkunniga delta i intervjuerna och 
i LFN:s överläggningar inför beslut. 
Sammansättning: Var och en av de fyra nämnderna består av fyra ledamöter (lärare) och fyra 
suppleanter samt två studentrepresentanter med suppleanter, dessutom har fackliga 
representanter närvaro och yttranderätt. Sektionens dekanus är självskriven ledamot av 
nämnden och dess ordförande. I normalfallet är sektionens vice ordförande ledamot i 
nämnden och dess vice ordförande. Ordförande, liksom vice ordförande, bör vara en 
professor. Studentrepresentanter utses av kåren. Sektionsdekanus lämnar förslag på vice 
ordförande, övriga lärarrepresentanter och suppleanter. 
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Befordringsnämnden (BFN) 
Bereder befordringsärenden. 
Sammansättning: Dekanus, prodekanus, fyra sektionsdekaner, en studentrepresentant (utses 
av kåren). Fackliga representanter har närvaro och yttranderätt. Om sektionsdekan är 
förhindrad att delta i möte kan viceordförande för LFN ersätta vid aktuellt möte. Om 
studeranderepresentanten är förhindrad att delta i möte kan en suppleant, som utses av kåren, 
ersätta vid aktuellt möte. 
 
Forskarutbildningsberedningen (FB) 
Beredningens uppdrag är att verka för utveckling och kvalitetssäkring av områdets 
forskarutbildningar. Beredningen ansvarar för områdets handledarutbildning, initierar 
undersökningar av utbildningen på forskarnivå, ordnar studierektorsmöten m m. 
Doktoranderna har möjlighet att ta upp eventuella problem inom forskarutbildningen för 
vidare åtgärder av områdesnämnden.  
Sammansättning: Två lärarrepresentanter med en gruppsuppleant per sektion (inklusive 
ordförande) och en forskarstuderande med en suppleant per sektion (utses av kåren). 
Ordförande utses av dekanus (och bör vara en person som ingår i AU). Sektionsdekanerna 
lämnar förslag på lärarrepresentanter och gruppsuppleant för sina respektive sektioner. 

Stipendieberedningen 
Beredningen granskar ansökningar till donationsstipendierna, C.F. Liljevalchs Jr:s och K-B 
och M. Augustinssons resestipendier, Sture Erikssons fond, Bendixsons stipendier åt docenter 
och avger förslag till områdesnämnden om vilka som ska tilldelas stipendier. 
Högskoleföreningen vid Stockholms universitet delar årligen ut ett pris för en framstående 
vetenskaplig prestation inom ramen för de doktorsavhandlingar som ventilerats vid fakulteten 
föregående kalenderår. På förslag av stipendieberedningen föreslår områdesnämnden en 
pristagare till Högskoleföreningen. Forskarstuderande som har högst två år kvar till 
disputation kan söka Sigrid Arrhenius’ stipendium. För detta stipendium utses årligen en 
särskild beredningsgrupp.  
Sammansättning: En lärarrepresentant med personlig suppleant per sektion (inklusive 
ordförande). En studentrepresentant per sektion (utses av kåren). Om 
studeranderepresentanten är förhindrad att delta i möte kan en suppleant, som utses av kåren, 
ersätta vid aktuellt möte. Ordförande utses av dekanus. Sektionsdekanerna lämnar förslag på 
lärarrepresentant och suppleant för sina respektive sektioner. 

Samverkansberedningen 
Samverkansberedningen bereder ärenden rörande samverkan (med det omgivande samhället) 
till områdesnämnden, utarbetar förslag på hur samverkan ska lyftas fram inom det 
naturvetenskapliga området och är områdets kontaktorgan mot Samverkansavdelningen. 
Beredningen samverkar även med motsvarande organ inom det Humanvetenskapliga området.  
Sammansättning: Ordförande utses av dekanus (bör vara en person som ingår i AU), två 
representanter per sektion (inklusive Info-gruppens ordförande) och en studentrepresentant 
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(utses av kåren). (Till samverkansberedningen adjungeras tre personer från 
Samverkansavdelningen, en från varje sektion inom Samverkansavdelningen, områdets två 
informatörer och de lokala samverkanskoordinatorerna.) Sektionsdekanerna lämnar förslag på 
representanter för sina respektive sektioner. 

Info-gruppen 
Gruppen diskuterar och utvecklar områdets kommunikationsstrategier och beslutar vilka 
projekt som ska genomföras rörande forskningsinformation och studentrekrytering. 
Fakultetens två informatörer genomför i samråd med gruppen olika informationsprojekt (t ex 
arbetsmarknadsdagen, medverkan i SACO-mässan, välkomstbroschyr till nyantagna 
studenter). Informatörerna sköter även presskontakter, områdets webbplats och skriver 
fakultetsnytt. 
Sammansättning: Ordförande (utses av dekanus), två representanter per sektion, en 
studentrepresentant (utses av kåren). Sektionsdekanerna lämnar förslag på representanter för 
sina respektive sektioner. 
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